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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun
(Resmî
No.
5951

yapılmasına

Gazete ile ilâm : 14, VI. 1952 - Sayı : 8135)
Kabul tarihi
9. VI. 1952

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 ııci maddesinin I I işaretli fıkrasına
aşağıda yazılı (1) bendi eklenmiştir ;
1) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra milletvekilliğine
seçilenler; (seçimlerinden itibaren (6) ay içinde yazı ile Sandığa müracaat ettik
leri takdirde)
MADDE 2. — Aynı kanunun 14 ncü maddesinin (d) fıkrasına aşağıdaki hü
küm eklenmiştir :
Ancak; 12 nci maddenin I I işaretli fıkrasının (1) bendinde yazılı olanlar, bu
karşılıkları da kendileri öder.
MADDE 3. — Aynı kanunun 15 nci maddesine aşağıdaki (i) fıkrası eklen
miştir :
i) 12 nci maddenin I I işaretli fıkrasının (I) bendinde yazılı olanların emek
liliğe esas olan son aylık veya ücret tutarları;
Bu kesenekler, Devlet bareminde ikinci derece aylık tutarını geçmemek şartiyle
emekliliğe esas olan son aylık veya ücretin alındığı tarihten itibaren her üç yılın
hitamında bir üst derece aylık veya ücret tutarları üzerinden, daha önce birinci
derece aylığını müktesep hak olarak almış bulunanlar için bu aylık tutarı üzerin
den kesilir. Şu kadar ki, bu muamele, hususi kanunlarında tanınan haklar mah
fuz kalmak şartiyle kendilerine bu kanun hükümleri dışında bir hak vermez.
Ancak; bu suretle müktesep hak derecesinden en az iki üst derece üzerinden
kesenek vermekte iken milletvekilliğinden ayrılarak emekliliğe tâbi bir vazifeye
müktesep hak derecesiyle veya daha aşağı bir derece ile tâyin olunanların tâyin
tarihlerinden itibaren üç ay içinde yazı ile Saldıktan istemeleri şartiyle emekli
kesenekleri bir defaya mahsus olmak üzere müktesep hak derecelerinin iki üst de
rece aylık veya ücret tutarları üzerinden kesilir.
MADDE 4. — Aynı kanunun 87 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve (ç) fıkrası kaldırılmıştır:
a) istifa edenler; (milletvekilliğine seçilmek üzere Seçim Kanununda yazılı
müddet içinde istifa etmiş olup da milletvekili seçilmiş bulunanlar hariç)
MADDE 5. — 5434 sayılı Kanunun geçici 60, 61, 62 ve 64 ncü maddeleri kal
dırılmıştır.
Şu kadar ki, bıf kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu maddeler hüküm
lerine göt'e emekli aylığına istihkak kesbetmiş olanların hakları mahfuzdur.
GEÇÎCl MADDE 1. — Yukarıki maddeler hükümleri, birinci maddede ya
zılı şartları haiz olarak ilk defa Dokuzuncu Dönemde milletvekilliğine seçilmiş
olanlar hakkında da uygulanır.
Bunların 22 . V .1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
geçen müddete ait kesenekleriyle karşılıkları ve bu arada emekliliğe esas aylık ve
ya ücret flereceleri 15 nci maddenin (i) fıkrası gereğince yükselmiş bulunanla-

No, 5951
— 843 —
14. V I . 1952
rın artış farkları ve karşılıkları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki yıl içinde ve aylık eşit taksitlerle kendileri tarafından sandığa ödenir.
Bunlardan emekli keseneklerini geri almış bulunanlar aldıkları bu paraları bu
kanunun yürürlüğünden itibaren en çok bir yıl içinde ve aldıkları. tarihlerden
itibaren % 5 faizi ile birlikte toptan geri verirlerse bu paralara tekabül eden eski
hizmet müddetleri yenilerine eklenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci maddede yazılı olanların 5434 sayılı Ka
nunun geçici 66 ncı maddesi gereğince iptal olunan borçlanmaları, evvej.ee kendile
rinden tahsil edilmiş olupta ayrılışlarında iade edilmiş bulunan borçlanmadan mü
tevellit paraları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde san-.
dığa müracaatta bulunmaları ve toptan geri vermeleri şartiyle, yenilenir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun ikinci maddesi hükmü, emeklilik hakkı
tanınan bir vazifede bulunduktan sonra milletvekilliğine seçilmiş olmaları şartiy
le 1 . I . 1950 tarihinde milletvekili bulunanlardan Dokuzuncu Döneme aralıksız
olarak seçilenler (emekliye ayrıldıktan sonra bu yerlere geçenler hariç) hakkında
da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesindeki altı aylık müddet,
Dokuzuncu Dönem Milletvekilleri hakkında, kanunun yürürlük tarihinden başlar, 4
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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